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inleveren kopij graag vóór 8 oktober 2021 

Opzeggen SSOVH lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar. Voor de volledige SSOVH statuten 

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord: 

Er wordt hulp gevraagd om de Spuiklep en de directe omgeving weer mooi uit te laten zien 

en er is een algemeen stukje. De agenda over de maand oktober volgt zo spoedig mogelijk 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe. 
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                            IN MEMORIAM 

                             In maart 2021 is ons lid 

                                                 Dhr. Willie Pennings 

                overleden 

                                 Dhr. Pennings was jaren lid van de sectie Bridge    

                           Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

                                       Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

 

 

Aan alle leden SSOVH, 

Graag wil ik u uitnodigen om op zaterdag 16 oktober 2021 hand-en spandiensten te 

verrichten in en om ons verenigingslokaal De Spuiklep. Wat verwacht het bestuur? De ramen 

moeten van binnen en buiten weer eens een zeembeurt krijgen, de boeiboorden 

schoonmaken, diverse kleine klussen in het gebouw. Maar ook, als het weer een beetje mee 

zit, onkruid wieden rondom de Spuiklep. En ook hier geldt, misschien zien we met elkaar wat 

er nog meer te doen valt. Mijn idee is om 09:30 te beginnen. En uiteraard zal ik zorgen dat er 

bij de koffie/thee een stukje vlaai geserveerd wordt. 

 

We gaan er geen nachtwerk van maken, zo ergens rond 13:00 uur gaan we stoppen, klaar of 

niet. Lijkt het jullie leuk om als lid van onze SSOVH een keertje mee te helpen om de 

verenigingskosten te drukken, geeft u zich dan op: Frans Evers, 06-51358831 of per mail: 

 f-evers@home.nl 

Heeft u naar aanleiding van dit verzoek nog een opmerking, dan hoor of lees ik dit graag. En 

wilt u zelf schoonmaakspullen of een flinke heggenschaar meenemen, is dit ook prima. Ook 

ik werk graag met mijn eigen spullen.  

Frans Evers 
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Heerlen 

Het is inmiddels alweer half juli, ik ga achter de PC zitten om een ‘verhaaltje’ te schrijven voor de leden 

van de SSOVH-sectie Senioren. Op dit moment is het in Limburg bar en boos. Pompen, of verzuipen. 

De prachtige 450-jaar oude Oliemolen in Heerlen, nog nooit onder water gestaan, is nu echt aan de beurt. 

Wat moet het erg zijn voor deze op leeftijd zijnde mensen. Genietend van hun pensioen. Ooit 

hardwerkend in hun naaimachinewinkel gelegen aan het Emmaplein in Heerlen. Ze waren een begrip 

destijds. Toen ze hun zaak sloten, of verkocht hadden, konden ze de in vervallen staat verkerende 

Oliemolen aankopen en geheel restaureren. Enkele leden van onze sectie zijn er een paar jaar geleden 

nog geweest op excursie. Georganiseerd door het bestuur. Maar niet alleen Heerlen is getroffen, ook 

Eijgelshoven en Valkenburg. En vele andere Limburgse plaatsen. Het leger staat ons bij. Even is corona 

geen nieuws. Waar ik dan weer door geraakt wordt zijn de vele excuses de laatste tijd. Om te beginnen 

was er een Italiaanse minister die aan de Christelijke wereld zijn excuses aanbood. U zal zich afvragen 

en ‘waarom dan wel?’ Nou, omdat de Romeinen ruim tweeduizend jaar geleden, ja echt wel, onze Jezus 

hebben vermoord. Ach, vermoord, hij werd aan het kruis genageld, en dat werd hem te zwaar. Voelt u 

zich nu wat beter? Moet de bijbel herschreven worden? Nou ja, ik heb zijn excuses maar in vrede 

aanvaardt. Gaat onze premier nog sorry zeggen voor het te vroeg loslaten van de coronaregels. Was ook 

niet zo slim om te gaan dansen met Janssen. Had ik ook weer een probleem, want ik ken helemaal niet 

dansen. En dan de burgemeester van Amsterdam. Die als een moeder haar stadsbewoners toesprak en 

sorry zei voor de slaven die tussen 1500 en 1850 door Nederlanders waren verhandeld. Het vond plaats 

op 1 juli, zoals jaarlijks. Het is dan Keti Koti dag. Had er nog nooit van gehoord. Keti Koti; Op die dag 

wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Keti Koti, ik dacht even dat het een nieuw Knorr 

Wereldgerecht is. Het was van mij een beetje dom. Tenslotte lukt het niet om alle blinden te laten zien 

en alle lammen te laten lopen, kunnen we ook niet alle dommen scholen. Overigens wordt het nog een 

pittige discussie, vieren we Keti Koti of herdenken we Keti Koti? Ondernemers zien het graag, niet 

alleen omzet verhoging op Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, maar ook op Keti Koti-dag 

omzetverhoging. Ik verwacht nog excuses van president Macron van Frankrijk, omdat Napoleon nogal 

heeft huisgehouden in onze contreien. De Staten van Brabant kunnen geen excuses maken, of gaat de 

commissaris van de koning dat dan doen? Voor het feit dat ze in de 13de eeuw Heerlen en Hoensbroek 

inlijfde. Zouden de erven van oud-wethouder Savelsberg hun excuses gaan aanbieden omdat hun vader 

of grootvader half Heerlen heeft afgebroken in zijn tijd van wethouder zijn? Laten we maar ophouden, 

mijn excuses dat ik u lastigviel met dit onzin stukje. Ik moest toch iets schrijven? Want jullie zeggen 

steeds, ‘we kijken naar je verhaal uit’. Sorry, maar de volgende keer gaat het wèl ergens over. 

Frans Evers 

 

 


